
 

 

  
 

AGENDA RAADSVERGADERING 31 MAART 2015 
Aanvang 19.30 uur 

 

 

 
1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda 

 

3. Informatie vanuit het college 
 

4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking 
 

5. Vragenhalfuur 
 

6. Open debatronde 

 
7. Ingekomen stukkenlijst d.d. 17 maart 2015 

 
8. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 3 maart 2015 

 

 
Hamerstukken:  

  
9. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Deurningerstraat 49 Deurningen 
 Het voorstel is: 

1. Op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan Buitengebied, 
Deurningerstraat 49 Deurningen met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNINGSTR40-0401 
met de bijbehorende bijlagen en bestanden te laten vaststellen; 

2. Op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNINGSTR40-0401 te laten  vaststellen; 

3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake 
is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder 
b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, 
van het Bro.  
 

10. Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan De Timp te Denekamp 
 Het voorstel is: 

Het bestemmingsplan De Timp te Denekamp vast te stellen. 
Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen verhaalbare kosten zijn als bedoeld in  artikel 
6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro. 
 
 

Bespreekstukken: 
 

 

11.       Voorstel inzake instemming met de nieuwe planopzet van de Commanderie in Ootmarsum 
Het voorstel is: 

1. Instemmen met de nieuwe planopzet van de Commanderie; 
2. In te stemmen met een gefaseerde uitvoering van de plannen; 
3. Als gevolg van de uitspraak van de Commanderie een bedrag van €1,45 miljoen van de boekwaarde af 

te boeken op basis van het bijbehorende raadsvoorstel. 

 
 

 



 

 

 
12. Voorstel inzake vaststelling van het Afvalbeleidsplan Van Afval naar Grondstof, van idee naar  

 Aanpak, van Betalen naar Belonen 
 Het voorstel is: 

 1. Het Afvalbeleidsplan Van Afval naar Grondstof, Van Idee naar Aanpak, Van Betalen naar  
        Belonen vast te stellen; 

2. Het reinigingsrecht af te schaffen; 
3. Containermanagement in combinatie met DIFTAR in te voeren; 
4. Het college opdracht te geven tot uitvoering van het Afvalbeleidsplan; 
5. De kosten verbonden aan de uitvoering van het afvalbeleidsplan te dekken uit de Reserve  
    Afval en op de gebruikelijke wijze te verantwoorden   

  
13. Sluiting 


